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Rétság nem felejt
Rétság h´́uségesen ápolja h´́osei emlékét. Az
1848-49-es szabadságharc, az 1956-os ese-
mények helyi történéseir´́ol is ünnepélyes ke-
retek kozött emlékeznek. Miként október vé-
gén méltóságteljes emléknapon volt koszorú-
zás Mindszenty József és Pallavicini Antal
emlékm´́uveinél.

62 esztend´́ovel ezel´́ott végezték ki Palla-
vicini Antal ´́ornagyot, (posztumusz ezredest).
Mondhatnánk azt is hogy meggyilkolták, hi-
szen a vád hamis, koncepciós volt. Azért ál-
dozta életét, mert parancsra Fels´́opetényb´́ol
Rétságra, majd Budapestre szállította Mind-
szenty bíborost.

A 31. Hunyadi János Harckocsi Dandár
Baráti Kör minden évben emléknapot szervez
ehhez a szomorú és kegyetlen eseményhez.
Ez alkalomból nem csak a mártír tiszt alakját

idézik fel, de üzenet a jelennek is, mi történik
ha a diktatúra jogállami kereteket félredobva
ítélkezik.

A Mindszenty-Pallavicini szoborcsoport-
nál gyülekeztek az emlékez´́ok. Közöttük Pal-
lavicini Borbála, a mártír katonatiszt lánya, és
Babusa János szobrászm´́uvész, a háromoszta-
tú, kétalakos emlékm´́u alkotója. Kelemen Ág-
nes a m´́uvel´́odési központ munkatársa üdvö-
zölte a megjelenteket, Szájbely Zsolt szavalt.
Jávorka János nyá. ezredes köszönt´́oje után
Sz´́ucs Béla Albert Pet´́ofi-díjas író mondott
ünnepi beszédet, aki az ötvenes években itt
katonáskodott, személyes élményei vannak az
itteni állapotokról, az ´́ornagyról, melyet több
könyvben is megörökített. Majd a “Sors szim-
fónia” drámaian érces hangjaira sorra helyez-
ték el koszorújukat az emlékez´́ok a szobornál.
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Városházi tudósítások

December 6-án soron kívüli képvisel´́o-
testületi ülésre került sor, melynek f´́o
indoka a Zöld Város pályázat közbe-
szerzésének újra indítása volt. Az ülé-
sen - melyen 7 f´́o vett részt - három
napirendi javaslat került megtárgyalás-
ra. A testületi üléssel párhuzamosan,
azt id´́onként megszakítva, ülésezett a
Közbeszerzési El´́okészít´́o és Bíráló Bi-
zottság, valamint a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság (PVB) is, akik meg-
tették javaslataikat.

A tervezett fejlesztések el´́oké-
szítéséhez - minden közbeszer-
zés esetében - szükséges egy
Közbeszerzési El´́okészít´́o és
Bíráló Bizottság megválasztá-
sa. A Zöld Város pályázathoz az
el´́oz´́o testület már választott
ugyan ilyen bizottságot, de az
új testület úgy látta jónak, hogy egy új
összetétel´́u bizottságot választ. Az új
bizottság személyi összetételét a kép-
visel´́o-testület 4 igen szavazattal és 3
tartózkodással elfogadta. (Elnök:
Kramlik Károly, tagok: Ludányi Ákos,
Bulejsza Jánosné, Márkus Pál, Majo-
ros Sándor, dr. Varga Tibor.)
Legf´́obb napirend a Zöld Város pályá-
zattal kapcsolatos közbeszerzés újra-
indítása volt. A közbeszerzési szakért´́o
a bizottsági üléseken ismertette a ki-
alakult helyzetet. A legutóbb lefolyta-
tott közbeszerzés eredményét megál-
lapító testületi döntést feltöltötték a
megadott internetes felületre, de az va-
lamilyen hiba miatt ott nem jelent
meg. Ez egy id´́o elteltével nem pótol-
ható, ezért a közbeszerzést érvényte-
lennek nyilvánították. A munkálatok
elkezdéséhez új közbeszerzést kell
meghirdetni. A testület - a m´́uszaki tar-
talom megváltoztatása nélkül - ezt el-
fogadta, és megbízta a szakért´́ot az új
dokumentumok összeállításával és az
eljárás további részeinek lebonyolítá-
sával.
A TKB bizottsághoz, a rendelkezésre
álló költségvetési keretre 3 pályázat
érkezett, összesen 269.980 forint ér-
tékben. Ezt a testület megszavazta. (A
Városi Nyugdíjas Klub, az Óvoda és a
Kerepl´́o Néptánc Egyesület kapott tá-
mogatást.)

December 13-án került sor a 2019-es évi
munkatervben  tervezett utolsó ülésre.
A  tanácskozáson  minden  képvisel´́o
jelen volt.  Összesen 20 téma került
megtárgyalásra az Egyebek cím´́uvel
együtt. A döntések többsége 7 egyöntet´́u

szavazattal született. Az ett´́ol eltér´́oeket
jelezzük.

Els´́oként a 2020. évi átmeneti gazdál-
kodás szabályairól alkotott rendeletet
a testület. Régi hagyomány Rétságon,
hogy a következ´́o évi költségvetés jó-
váhagyásáig a testület rendeletet alkot
az átmeneti gazdálkodásról, biztosítva
ezzel, hogy legyenek irányadó szabá-
lyok a m´́uködés finanszírozására és a
gazdálkodás szabályszer´́u folytatásá-

ra. A rendelet-tervezet ezeket
foglalta helyi jogszabály kere-
tébe, amely elfogadásra került.
A polgármester beterjesztette a
2020. évre szóló bels´́o ellen´́or-
zési tervet, amely elfogadásra
került. A terv tartalmazza az el-
len´́orzés feladatait és a határi-
d´́oket. Az intézmények m´́ukö-

dését, a normatív támogatások elszá-
molását, illetve a korábban felderített
ellen´́ori észrevételek végrehajtását
vizsgálják kiemelten. Itt egy második
szavazásra is sor került, mely szerint a
munkát eddig is végz´́o Danubius Ex-
pert Audit Kft. szerz´́odését egyhangú-
lag fogadták el a képvisel´́ok.
Harmadikként a képvisel´́o-testület
2020. évi munkaterve került megtár-
gyalásra. Ez alkalommal 2 tervezet ke-
rült benyújtásra. Az egyik változat a
korábbiak szerinti minden hónapos
ülésezést határozott volna meg, a má-
sik változat kevesebb el´́ore tervezett
tanácskozást irányzott el´́o, 2020-ban 7
alkalmat. A vonatkozó törvény (Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
továbbiakban: Mötv) szerint 6 ülés tar-
tása kötelez´́o egy évben. Termé-
szetesen amennyiben a feladatok meg-
követelik, soron kívüli ülésekre is sor
kerül, amelyek a tervezett napokhoz
hasonlóan el´́ore meghirdetve és bizott-
sági tárgyalást követ´́oen kerülnek sor-
ra, lehet´́oség szerint TV közvetítéssel.
Az elfogadott tervezet szerint a követ-
kez´́o évben keddi napokon lesznek az
ülések, a bizottsági tárgyalások pedig
egy héttel korábban, szintén keddi na-
pokon kerülnek sorra, így az érdemi
javaslatokat még id´́oben fel lehet dol-
gozni. A képvisel´́ok elfogadták a “B”
változatot, azaz a 7 ülést tartalmazó
változatot. (A munkaterv a város hon-
lapján elérhet´́o lesz.)
A Marót Szakért´́oi Kft. szerz´́odés-ter-
vezetét tárgyalta negyedikként a testü-
let a jegyz´́o el´́oterjesztésében, amely

elfogadásra került. A megállapodás
tárgya a Polgármesteri Hivatalban lé-
v´́o személyi emel´́o (lift) kötelez´́o kar-
bantartása, összesen évi 23.880 Ft +
ÁFA értékben.
A Polgármesteri Hivatalban egy szülés
el´́ott álló kollégan´́o helyettesítésére, a
feladatok átvételére nyújtott be el´́oter-
jesztést dr. Varga Tibor jegyz´́o. A tes-
tület a párhuzamos foglalkoztatást
egyhangúlag engedélyezte.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásá-
ból eljáró kivitelez´́o, az Al-Roti 2 Kft.
a Rétság, Tölgyfa utca 5. szám alatti
ingatlan villamosenergia ellátásához
szükséges közterületi munkák elvég-
zéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást.
A testület a hozzájárulást megadta az-
zal a feltétellel, hogy a szilárd burko-
latú útfelület nem kerülhet megbontás-
ra, illetve a munkavégzés után az ere-
deti állapotot teljeskör´́uen vissza kell
állítani.
A JUNIMED Kft. kérte a képvisel´́o-
testületet, hogy a volt laktanya terüle-
tén lév´́o melléképületben a gépjárm´́u-
vük részére beállóhelyet biztosítsanak.
Ez a cég látja el az orvosi ügyeletet, és
az ügyeletes gépkocsi elhelyezéséhez
van szükségük a helyiségre, melynek
használata különösen a téli id´́oszakban
meggyorsítja az indulást. A kérelem-
nek a képvisel´́o-testület helyt adott, a
gépkocsibeálló használatáért díjat nem
kér. A megállapodás aláírásával meg-
bízta Mez´́ofi Zoltán polgármestert.
A VICAFER Kft. fordult kérelemmel
a testülethez, hogy a Zrínyi utca 5.
szám alatti ingatlan udvarában kialakí-
tandó parkolón keletkezett, és esetle-
gesen olajjal szennyezett csapa-
dékvizet a városi csapadékvíz elveze-
tési rendszerbe vezethesse. A benyúj-
tott dokumentációban szerepel, hogy a
víz - megfelel´́o technológiával - a be-
vezetés el´́ott tisztításra kerül. A testü-
let ezzel a feltétellel helyt adott a ké-
relemnek.
Két fakivágási kérelem is a képvisel´́o-
testület elé került, mert a közterületi
fák kivágásához tulajdonosi hozzájá-
rulás is kell. (Pet´́ofi u. 48. szám el´́ott
álló négy darab feny´́ofa, és Takarék u.
25. szám el´́ott álló almafa.) A testület
mindkét esetben úgy döntött, hogy a
megjelölt fák állapotával kapcsolatban
készüljön szakért´́oi vélemény. Végle-
ges döntés ennek ismeretében szület-
het. A határozat tartalmazza a szakért´́o
felkérését.
Szalay Gerg´́o egyéni vállalkozó kére-
lemmel fordult a Képvisel´́o-testület-
hez. A laktanya mögötti területet kéri
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autós rally, szlalom rendezvények cél-
jára. A bizottsági ülésen elhangzotta-
kat összefoglalva Varga Dávid el-
mondta, hogy korábban is volt hasonló
kérés, amit a képvel´́o-testület akkor
sem támogatott. Egyéb tekintetben a
kérelem nem konkrét, csak úgy szól,
hogy a Laktanya mögötti területet ké-
rik, pontosabb meghatározás nélkül,
de a hátsó telephelyhez vezet´́o sorom-
pó nyitva tartása is szerepelt az igé-
nyek között, továbbá, hogy díjmente-
sen, vagy szerény díjért vennék igény-
be egy év alatt több hétvégén is a te-
rületeket. Ezért a PVB azt javasolja,
hogy ne engedélyezze a testület az au-
tóverseny megtartását. Elhangzott ja-
vaslat, hogy hasonló kérelmek egysze-
r´́ubb kezelésére célszer´́u lenne általá-
nos érvény´́u határozatot hozni, így azt
már a testület nélkül is el lehetne bí-
rálni. Jávorka János képvisel´́o hozzá-
szólásában elmondta, hogy tisztázatla-
nok a körülmények, így nem lehet
döntést hozni, nem is javasolja az en-
gedélyt. Továbbá, hogy a laktanya te-
rületén jelenleg m´́uköd´́o intézménye-
ket (Járóbeteg-szakellátó, Orvosi
ügyelet, T´́uzoltóság, és a rövidesen
épül´́o ment´́oállomás közlekedésének
biztosítása miatt sem célszer´́u újabb
autós forgalmat megengedni. A lakos-
ságot zavaró zaj szintén nem kívána-
tos. A testület a PVB javaslata szerint
7 szavazattal azt támogatta, hogy a ké-
relem ne kerüljön elfogadásra.
A KRESZ parki ivókút létesítését még
az el´́oz´́o években Jávorka János java-
solta. A szükséges eljárások elhúzódtak,
de a közelmúltban elérkezett annak le-
het´́osége, hogy immár az ivókút mi-
el´́obb telepítésre kerüljön. Jelen el´́oter-
jesztés tárgyát az a szerz´́odés képezte,
amellyel a DMRV a beköt´́ovezetéket ki-
alakítja. (Ezt követ´́oen lehet továbbépí-
teni.) Így - ha télen nem is - a tavaszi
id´́oszaktól már biztosan üzemelni fog az
ivókút, teljesebbé téve a gyermekliget
szolgáltatásait. A miel´́obbi munkavég-
zés érdekében a szerz´́odés már megkö-
tésre került, annak utólagos jóváhagyá-
sát a testület elfogadta.
A Szociális Bizottságból - egészségi
állapotára hivatkozva - lemondott egy
korábban megválasztott tag. A meg-
üresedett helyre, az ebben a munkában
az el´́oz´́o ciklusban nagy gyakorlatot és
ismeretet szerzett személyt, Kotroczó
Balázst javasolta az el´́oterjeszt´́o Me-
z´́ofi Zoltán polgármester. Ezt a javas-
latot 3 f´́o szavazta meg, négyen tartóz-
kodtak. Heged´́us Ferenc a Szociális
Bizottság elnökeként elmondta, hogy

nem fognak javasolni senkit, a bizott-
ság 7 f´́ovel m´́uködik tovább. Ezt javas-
latként fogalmazta meg, ezért szava-
zásra került. A korábbi határozat meg-
változtatását 4 f´́o igen szavazata mel-
lett 3 tartózkodással fogadták el.
Következ´́o napirend a Zöld Város pá-
lyázat támogatási szerz´́odésének mó-
dosítása volt. A közbeszerzési eljárás
elhúzódása miatt a megvalósítás rész-
határidejeit (ún. mérföldkövek) szük-
séges módosítani. A testület a módosí-
tást elfogadta.
Ugyanehhez a tárgykörhöz kapcsoló-
dik a következ´́o el´́oterjesztés is, mely
szerint az átdolgozott közbeszerzési
dokumentációk jóváhagyása szüksé-
ges az új közbeszerzés indítása miatt.
Újonnan ki kell írni a közbeszerzése-
ket. A korábbi kiíráshoz képest néhány
módosítás került megjelölésre, ami
kedvez´́obb feltételt teremt a pályázók-
nak. Remélhet´́oleg így a folyamat
eredményesebb lesz. A dokumentációt
elfogadta a testület. A határozat szerint
a közbeszerzési szakért´́o végezze el a
soron következ´́o feladatokat.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár által szervezett Mindenki Ka-
rácsonya cím´́u városi rendezvényhez
nyújtotta be az intézmény megbízott ve-
zet´́oje a gálaprogramban fellép´́o Escar-
goz együttes szerz´́odés-tervezetét, ami
elfogadásra került. A PVB elnöki össze-
foglalóban elhangzott a részletes prog-
ram. (A HANGADÓ megjelenésekor
már megvalósult, err´́ol a beszámoló a 9.
oldalon olvasható.) A testület egyhangú-
lag elfogadta a szerz´́odést.
Mez´́ofi Zoltán polgármester ismétel-
ten el´́oterjesztette javaslatát az alpol-
gármester megválasztására. Az Mötv
74. § alapján az alpolgármester sze-
mélyére a javaslattétel egyedül a
polgármester joga. Kitért arra, hogy
az elmúlt 29 évben minden alkalom-
mal az a személy került megválasztás-
ra, akit a polgármester javasolt, még-
pedig minden képvisel´́o támogatásá-
val. Fontos, hogy olyan személy kerül-
jön megválasztásra, aki a polgármester
bizalmát élvezi, tapasztalattal rendel-
kezik, és konkrét feladatokban szük-
ség szerint helyettesíteni tudja. Ez
esetben Dr. Szájbely Ern´́ot javasolta
erre a tisztségre, aki több évtizedes
képvisel´́oi gyakorlata mellett alpolgár-
mesteri és bizottság-vezet´́oi tapasz-
talatokkal is rendelkezik. Itt titkos sza-
vazást kellett tartani, az urnában lév´́o
szavazócédulák szerint ezt a javaslatot
3 igen mellett, 4 nem szavazattal nem
fogadta el a képvisel´́o-testület. Ismét

nem került megválasztásra az alpol-
gármester.
Heged´́us Ferenc képvisel´́o hozzászó-
lásában elmondta, hogy a 29 évet el
kell felejteni, mert újabb napvilágra
ébredtünk, mi ragaszkodunk ahhoz,
hogy Bakó Mónika legyen az alpol-
gármester. Kijelentette, hogy ameddig
Bakó Mónika képvisel´́otársából nem
lesz f´́oállású alpolgármester, akkor öt
éven keresztül ülhetnek itt. Azt állítot-
ta, hogy Mez´́ofi Zoltán nem képes el-
látni a feladatát, ezért szükséges az ´́o
javaslata szerint eljárni. Mez´́ofi Zoltán
ezt a megközelítést visszautasította, és
kifejezte azt a szándékát, hogy a testü-
letnek együttm´́uködve kell a város ér-
dekében dolgozni.
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban fel-
tette a kérdést Heged´́us Ferencnek,
hogy “Mi az hogy mi...?”  Milyen ala-
pon beszélsz másik 3 képvisel´́o nevé-
ben, ami nem el´́oször fordul el´́o. Ti
frakcióban ültök? - kérdezte. Minden
képvisel´́o a saját nevében fogalmazhat
meg véleményt, bármilyen ügyben. Té-
ged felhatalmaztak, hogy a nevükben
beszélj? A válasz: igen, felhatalmaztak.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képvise-
l´́o-testület vita nélkül elfogadta.
A két ülés közötti polgármesteri mun-
káról szóló beszámolóban ez alkalom-
mal egy rövidebb id´́oszakról van szó.
A november 29-i után december 13-ig
tartó napokról készült a tájékoztató.
PVB elnöki összefoglalóban elhang-
zott a rezsicsökkentésként megállapí-
tott gázpalackokból a MOL kútnál 90
megítéltb´́ol eddig 6 darabot nem vet-
tek át, ezt december végéig még
igénybe lehet venni. A beszámolót a
képvisel´́o-testület szavazás nélkül tu-
domásul vette.
Egyebekben cím´́u napirendnél vita
alakult ki az ónos es´́os id´́ojárással kap-
csolatban. Többen hozzászóltak, hogy
az úttakarításnak adott rendje van. Az
ónos es´́o idején a közleked´́oknek is tu-
domásul kell venni, hogy nincs töké-
letes megoldás, mert egy csúszásmen-
tesít´́o szórásra es´́o csapadék is újra le-
fagyhat. Egyetlen városban sem lehet-
séges fél órán belül az ónos es´́o által
okozott csúszósság elhárítása. Rétság
úthelyzete ezekben a napokban a kör-
nyez´́o településekhez képest ég és
föld. Az országban, így Budapesten is
sok baleset volt, de Rétságon egyetlen
egy sem történt a csúszós utak miatt.
A város megadott sorrendben teljesíti
az úttakarításokat, melyben prioritás a
ment´́oállomás, a t´́uzoltóság, a Kossuth

    HANGADÓ        2020. JANUÁR    

3    



utca eleje a buszforgalom miatt, az in-
tézmények, majd ezeket követ´́oen a
kritikus lejt´́os útszakaszok.
A témához kapcsolódva Heged´́us Fe-
renc elmondta, hogy ezen a napon egy
rászorult embert el kellett szállítani
Budapestre, amit ´́o, mint magánember
saját gépkocsijával megígért, de dél-
utáni testületi ülés miatt nem tudott
elmenni. Ezért a polgármesteri hivatalt
kérte meg, hogy a szállítást oldják meg
a város személygépkocsijával és gép-
kocsivezet´́ojével, akit éppen a traktor-
ról kellett emiatt leszállítani.
Ez a téma hosszabb vitát váltott ki,
többen hozzászóltak.
Mez´́ofi Zoltán polgármester elmondta,
hogy sajnos nem el´́oször fordul el´́o,
hogy Heged´́us Ferenc különböz´́o ígé-
reteket tesz, majd a megoldást mástól,
most éppen a hivataltól várja. Azt kéri,
hogy tartsa be azt a szabályt, hogy egy
képvisel´́o közvetlenül nem intézked-
het, közérdek´́u ügyben felmerül´́o
problémáknál adott az eljárásrend,
hogy hogyan kell azt jelezni a hivatal
felé, és kinek a feladata a közvetlen
intézkedés.
Dr. Szájbely Ern´́o hozzászólásban el-
mondta, hogy ha valaki magánember-
ként ígér valamit, akkor azt ne a város-
sal akarja megoldatni. Nagy a felhábo-
rodás a városban, azt kérdezik az em-
berek, hogy akkor másnak miért nem
jár hasonló segítség? Sok beteg ember
jár kezelésekre, az önkormányzat nem
tud mindenkinek szállítást biztosítani.
Nincs is ilyen önkormányzati feladat.
Van azonban a betegellátásnak egy

OEP (Újabb nevén NEAK) által támo-
gatott formája, csak id´́oben jelezni kell
a háziorvosnál és ütemezés szerint a be-
tegszállítást az adott szolgálat megoldja.
Ez a betegnek ingyenes szolgáltatás.
Varga Dávid elmondta, hogy beszer-
zés alatt van egy sószóró berendezés,
ami a jöv´́oben besegít, illetve meghi-
básodás esetén lesz tartalék.
Jávorka János képvisel´́o a buszforduló
sikosítás-mentesítésével kapcsolatban
elmondta, hogy intézkedést javasol
kérni a VOLÁN-tól. Mint elhangzott,
a buszforduló üzemeltetése, takarítása
- beleértve a hóeltakarítást és a jég-
mentesítést - a VOLÁN feladata. Ezt
valószín´́uleg alvállalkozó bevonásával
oldják meg. De az utast, így a helyi
állampolgárt jogosan nem érdekli, ki-
nek a dolga, csak legyen eltakarítva.

Az ülés végén Mez´́ofi Zoltán polgár-
mester minden képvisel´́onek és rétsági
polgárnak békés boldog karácsonyt kí-
vánt és reméli, hogy a következ´́o eszten-
d´́oben jó együttm´́uködéssel tud majd dol-
gozni a testület. Majd az ülést bezárta.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2020. JANUÁR

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén. Januárban 13-án
13.00-17.00 óráig

Alpolgármester fogadó-órája a megvá-
lasztás és SZMSZ módosítás függvé-
nyében.

Jegyz´́o: Minden hétf´́on 14.00-17.00 óráig.
A jegyz´́oi pályázat elbírálásának függ-
vényében a kinevezést követ´́oen.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését január 28-án, kedd 16.00
órakor tartja. Bizottsági ülés január 21.
kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések benyújtásá-
nak határideje: január 10. péntek 12.00 óra.

Tervezett napirendek: 1) 2019. évi
költségvetési rendelet megalkotását
megalapozó döntések El´́oterjeszt´́o: Me-
z´́ofi Zoltán polgármester.  2) Polgármes-
ter 2019. évi szabadság ütemezési tervé-
nek jóváhagyása El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga
Tibor jegyz´́o. 3) Beszámoló a testület
lejárt határidej ´́u határozatainak végre-
hajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekr´́ol valamint a két testü-
leti ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében  végzett munkáról.
El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármester

A teljes napirend elérhet´́o lesz a
www.retsag.hu honlapon az Önkormányzat
menüpont alatt.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, és a jegyz´́okönyvek is
megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-
rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-
érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

A 2019. december 13-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen: 
https://youtu.be/Oz0Xd9WNm6M

Felhívás!

A közelg´́o téli id´́ojárásra tekintettel felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
köztisztasági és környezetvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló rendelet alapján az
ingatlanok el´́otti járdák tisztántartását, sí-
kosságmentesítését, hóeltakarítását az in-
gatlan tulajdonosa, illetve használója kö-
teles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Többek érdekl´́odésére közöljük az önkor-
mányzati hóeltakarítás rendjét. Négy
ütemben történik. 
1. ütem a katasztrófavédelem (ment´́ok, t´́u-

zoltók, orvosi ügyelet, járóbeteg) és a
Kossuth utca Rákóczi út torkolata a
buszok miatt. 

2. ütem a közintézmények körüli út és jár-
daszakasz 

3. ütem: olyan utcák, ahol jelent´́os emelke-
d´́o van (Rózsavölgy, Sz´́ol´́o, Körtefa) 

4. ütem: minden más terület
 Intenzív, vagy tartós havazás esetén a

3-4 ütem között is visszamennek a gépek
a katasztrófavédelem, buszpályaudvar és
eü ellátás területére, illetve a közintézmé-
nyekhez. Itt is tudatjuk, hogy gépi hóto-
lásra csak 6 cm-nél nagyobb hóvastagság-
nál kerülhet sor. 

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Januárban 24-én, pénteki napon,
13.30 - 16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. Id´́opontot lehet
kérni  a recepción személyesen, vagy a
35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´́o-
séggel!
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Télapó itt van ... 
A cím egészen pontosan úgy szólna, hogy
Télapó itt volt. No de ilyen gyermekvers
amib´́ol idézve kiemelhetnénk a lényeget
összefoglaló címet, nincs. Semmi gond,
azért tudósítunk a december 6-i esemé-
nyekb´́ol a két jelent´́osebbr´́ol. 

Óvoda

Mint azt már olyan sokszor megállapíthat-
tuk, az óvodánk mindig az ünnepi alka-
lomhoz “öltözteti” termeit, tereit. Így volt
ez most is, csupa mikulásos, télapós téma
került a falakra, a gyermekek munkáiból.
Az intézmény lakói sorban helyet foglal-
tak az aulában elhelyezett padokon. A
hely majdnem kicsinek bizonyult, mert
közel 100 gyermek vett részt az ünnepen.

A gyermekintézmény vezet´́oi igazán
kellemes meglepetést szereztek minden
résztvev´́onek. Gyereknek, óvón´́oknek,
munkatársaknak egyaránt. A Cimbora
Együttes tagjai most egy duó formájában
álltak a közönség elé, és mutattak be játé-
kos Mikulásváró el´́oadást. Túlzások nél-
kül állíthatom, hogy ritka alkalom, hogy

nálunk ilyen  m´́uvészek szerepelnek egy
délel´́otti m´́usorban. Korhecz Imola világ-
utazó színész-, el´́oadóm´́uvész, f´́oként ének,
vers, mese m´́ufajban. A Cimbora együttes-
sel több CD f´́oszerepl´́oje, de több TV m´́u-
sorban is megismerhettük mint m´́usorveze-
t´́o. (Nem mellesleg óvodapedagógus okle-
velet is szerzett.) A m´́uvészházaspár másik
tagja Podhorányi Zsolt szerényen meghúzó-
dott a zongora mellett, pedig  Zsolt számta-
lan népszer´́u történelmi könyv alkotója.
Ezek után szinte természetes hogy nagyon
jó hangulatú m´́usorban volt része mindenki-
nek. Egy csapásra cimborákká váltak. El-
´́okerültek hangszerek, amivel a gyermekek
is hozzáadtak a zenéhez, de a közös verse-
lés, éneklés sem maradhatott el.

Kisvártatva megérkezett a Mikulás.
Minden csoporthoz volt pár jó szava - de
azért egy-két csintalanság sem kerülte el
figyelmét -, majd a gyermekek meghatott
izgalommal és boldog mosollyal vették át
az ajándékokat, szépen sorban a szakállas
öregúr elé járulva.

Szép délel´́ott volt és biztosan emléke-
zetes is marad.

Mikulásjárat

Bizonyára sokfelé akadt dolga a Mikulás-
nak. De azért a Rétságon szokásos járatát
nem felejtette el. Mintegy zárásaként a de-
cember 6-i napnak. A program szervez´́oje
évek óta a Rétsági Fiatalok Rétságért
Egyesület.

Miután megérkezett a m´́uvel´́odési
központ el´́ott foglalt helyet egy krampusz
kíséretében. Sok-sok gyermek vette körül
érdekl´́od´́o tekintettel. Pár vers és ének kö-
zös elhangzása után. a hatalmas puttony-
ból (ami meg nem fért a segít´́o krampusz
ládájából) sorra kerültek el´́o a gyerekek-
nek kedves ajándékkal megtöltött zsá-
kocskák, amelyb´́ol mindenkinek jutott.
Sokan szelfiztek a télapóval. De szívesen
fényképezkedtek az intézmény el´́ott álló
impozánsan kivilágított adventi koszorú,
és a “Mindenki karácsonyfája” el´́ott is.

Ajándék még b´́oven maradt, ezért egy
körútra indultak. Sajnos akkora hó azért
nem esett, a Télapó modernebb eszközhöz
folyamodott, és a teherautó platójára tele-
pedve járta körbe a várost - a szokásos
felvonulási útvonalon - és ott is osztotta a
szeretet ajándékait a kicsiknek.

Adventi hangverseny
Városunkban már nagyban zajlik a készü-
l´́odés karácsony meghitt ünnepére.  A Ró-
zsavölgyi Márk Alapfokú M´́uvészetokta-
tási Intézmény (Zeneislola) Rétsági Tago-
zata adventi hangversenye is egyféle fény
a közös készül´́odés eseményei között.

Hagyománya van  már sok esztendeje,
hogy karácsonyhoz közeledve hangver-
senyt szerveznek a m´́uvel´́odési központ
színháztermében. A megjelenteket Csiki
Gáborné, a rétsági tagozat vezet´́oje kö-
szöntötte, és a színpadon is ottlév´́o gyer-
tyás koszorún jelképesen fellobbantott
egy lángot. Majd következett a zenetanuló
fiatalok el´́oadása. Els´́ok között azok, akik
´́oszt´́ol ismerkednek a hangszerrel és a mu-
zsikálás örömével, így t´́olük nem is sza-

bad felkészült koncertszólista teljesít-
ményt várni. B´́oven elég ha megszólaltaják
a hangszert és egyszer´́u dallamot el´́o tudnak
varázsolni. Majd a következ´́o évek - nem
könny´́u - munkájával jobb muzsikussá fej-

l´́odhetnek. Miként a m´́usorrendben el´́ore ha-
ladva már egész komoly zenei tehetséget
megcsillantó el´́oadásokat is hallhattunk. A
koncert ezennel is közös énekléssel ért véget.

 Fotó: VMKK-DM 
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Hunyadi Klub
December 14-én pedig a másik, a Hu-
nyadi János Nyugállományúak Klubja
tartotta összejövetelét.

A megjelenteket Hangyási Jen´́oné
klubelnök köszöntötte. Az üdvözl´́o szavak
mellett elhangzott, hogy most hivatalos
taggy´́ulés nem lesz, csak kötetlen klubest.
Januárban viszont szabályos taggy´́ulést
fognak tartani, ahol vezet´́oséget is kell vá-
lasztani. Bejelentette, hogy ´́o már nem fog
indulni. Majd Mez´́ofi Zoltán polgármester

mondott köszönt´́ot. Itt is meger´́osítette,
hogy a civil közösségek szándéka szerint
a jöv´́oben is legálább olyan támogatásban
fognak részesülni, mint 2019-ben.

Következett a m´́usoros összeállítás.
Az els´́o részben f´́oképpen a közelg´́o ün-
nepkörhoz kapcsolódó m´́usorszámok ke-
rültek a jelenlév´́ok elé, de azért akár el´́o-
szilveszeri jelmezes mókának is beill´́o
produkció zárta a m´́usoros blokkot. A klub
tagjainak verses, zenés programja mellé
ismét vendégszerepl´́oket hívtak. Felléptek
Tereskér´́ol a Gyöngyvirág kórus, a Horpá-

csi Dalkör, és a Drégelypalánki Hagyo-
mány´́orz´́o Kórus.

Következett a meglepetés. Az ´́Oszirózsa
Táncegyüttes új produkcióval lépett közös-
ség elé. Egy fátyoltáncot mutattak be nagy
sikerrel. Ezután következett a vacsora. Házi
készítés´́u töltöttkáposzta került a tányérok-
ba, amit a délel´́ott folyamán f´́oztek a klub-
tagok. Aztán a zenekar a húrok közé csapott,
és a kellemes slágerekre talpalávalalókra
gyorsan elindult a tánc. A nap további része
efféle szórakozással, kötetlen beszélgetéssel
és a jöv´́o tervezésével folytatódott.

Nyugdíjas évzárók

Városi Nyugdíjas Klub
A m´́uvel´́odési központ már teljes ünne-
pi díszben várta látogatóit. December
7-én, szombaton a Városi Nyugdíjas
Klub tartott összejövetelt, ami a közös-
ség évbúcsúztatója is.

A megjelenteket Kotroczó Balázs
klubelnök köszöntötte. Röviden áttekin-
tette az elmúlt id´́oszak eseményeit, és fel-
villantott pár elképzelést a jöv´́o terveib´́ol.
´́Ot Mez´́ofi Zoltán polgármester követte,
aki a köszönt´́o szavak mellett meger´́osítet-

te, hogy szándéka szerint a civil szerveze-
tek a következ´́o évben is legalább olyan
mérték´́u támogatásban részesülnek, mint
eddig.

Majd helyi szokás szerint a klub tagjai
mutattak be verses, dalos, zenés m´́uso-
rösszeállítást továbbá az ´́Oszirózsa tánc-
együttes is bemutatta görög táncát. Ezen-
nel is érkeztek vendégszerepl´́o közrem´́u-
köd´́ok. A HannaDiva hastánccsoport nagy
sikert arató m´́usora mellett a Horpácsi
Dalkör is fellépett. Miközben az asztalok-
nál folyt a kötetlen klubélet, felszolgálták

a vacsorát. Indult a zene, nem is kellett
invitálás, gyorsan megtelt a “parkett” és a
maga rendje-módja szerint tartott kés´́o es-
tig a klubnap.
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Anti bácsi koncert 

Polgár´́or évértékel´́o
A Rétsági Polgár´́or Egyesület 2019. de-
cember 18-án megtartotta a hagyományos
év végi megbeszélését. A tagság egy per-
ces néma csenddel adózott Leszák János
volt polgár´́or társunk emlékének. Kett´́o f´́o
igazoltan távol volt. Jávorka János elnök
köszöntötte a tagság körében a két fiatal
új belép´́ot, jó munkát kívánt részükre. Az
elnök röviden tájékoztatta a jelenlév´́oket

az elmúlt id´́oszakban végzett munkáról.
Kérdések és válaszok után a tagság átvette
az önkormányzattól kapott támogatás ter-
hére elszámolt ruházati felszerelési tár-
gyakat, amihez Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter - maga is polgár´́or - gratulált. Az egye-
sület tagsága mindenkinek békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztend´́ot kíván!

A 3. gyertya
A város és intézményei számtalan for-
máját találta meg annak, hogyan lehet
az emberek lelki felkészülését szolgálni
az év legnagyobb ünnepére. 

Ezek egy részér´́ol el´́oz´́o számunkban is
beszámoltunk. Rendezvények egész sora jött
létre. Ezek közül néhány ebben a lapszámban
is szerepel. Az adventi történések talán legje-
lent´́osebbje a 3. vasárnapon rendezett Adven-
ti koncert volt, a Balassagyarmati Református

Egyházközség és a Rétsági Református
Szórványgyülekezet közrem´́uködésével.
A méltóságteljes hangulatú, az ünnepkör-
höz kapcsolódó m´́uvek elhangzását köve-
t´́oen a résztvev´́ok az intézmény elé vonul-
tak, ahol Molnár Ambrus ünnepváró sza-
vai után fellobbantották a 3. gyertyát a
közös koszorún. A 4. láng a Mindenki ka-
rácsonya rendezvényén fényesedett fel,
amir´́ol a 9. oldalon olvashatnak.

Korábbi cikkünkben számoltunk be ró-
la, hogy Balogh Antal X-Faktor új éva-
dának els´́o adásában szerepelt. Tovább-
jutott. A néz´́ok nem csak a muzsika örö-
mével lettek gazdagabbak, hanem egy
megható történet részesei is lehettek.

Aztán teltek a hetek, és Anti bácsi -
ahogy az adásban is korát tisztelve nevez-
ték - szépen menetelt el´́ore. Egyes adások
videóit az interneten több mint 500.000
néz´́o kereste fel, ami több mint az él´́o adás
néz´́oszáma. Több fordulóban is továbbju-
tott egészen az él´́o adásos show-ig. Pedig
még az elején ´́oszintén elmondta, hogy
nem az a célja, hogy nyerjen, tudja nem is
fog. Ehhez képest elismerésre méltó mó-
don szerepelt. Valószín´́uleg ennek a tehet-
ségkutatónak a történetében nem volt még
70-es sorszámot visel´́o versenyz´́o (mert-
hogy a születésnapjával közeli id´́oben
kapta a számot) aki ennyi fordulón keresz-
tül talpon maradt. Csak elismeréssel szól-
hatunk a bátorságáról és a kitartásáról,
mert bizony a dolog nem csak arról szólt,
hogy bemegyek egy szombat délután, gi-
tározok egyet és megyek tovább.

Tekintve hogy Anti bácsi rétsági lakos,
és itt helyben köztiszteletnek örvend, az
egész város örült sikereinek, együtt druk-
koltunk az adások során. Természetes kí-
váncsiság is hajtott sokakat, miként zajla-
nak ezek a versenyek, no és persze szíve-
sen hallgatnánk újra énekét egy szál gitár-
ral kísérve. 

A koncert megszervez´́odött decemver
13-ára. Már az aulában láthattuk, nem
csak a helyiek kíváncsiak erre az estre, az
RTL Klub kamerája és riportere többeket
megszólított, mondják el gondolataikat. A
stáb az el´́oadás alatt is dolgozott, a riport
az RTL képerny´́ojén is látható volt.

A közönség a színházteremben foglalt
helyet. Els´́oként Bencsok Péter - a szerve-
zésben résztvev´́ok egyike - lépett a szín-
padra és felkérte Mez´́ofi Zoltánt üdvözl´́o
beszéd tartására. Majd polgármesterünk a
köszönt´́o szavak után Balogh Antalt aján-
dékozta meg.

Kezdetét vette az élménybeszámoló
dalokkal színesítve, de úgy is mondhatjuk,
hogy a koncert sztorikkal, történetekkel
f´́uszerezve. Sok érdekes dolgot tudtunk
meg a m´́usor hátterér´́ol, hogyan szerve-
z´́odnek a felkészítesek és a versenyek. A
történetek közben kézbe került a gitár, és
több dalt is hallottunk. Olyanokat ami a tv
adásban is elhangzottak és olyanokat is
ami nem. Többet Cseh Tamástól és Bródy
Jánostól, de más m´́uvek is gazdagították
ezt a repertoárt.

Szó mi szó, gyorsan repült az id´́o,
majd két és fél óra el´́oadás végén hosszas
tapssal köszönte meg a közönség az él-
ményt. Kiderült, Anti bácsi nem csak a
rétságiak számára fontos, más helyekre is
érkeznek meghívások fellépésre, amit
egyeztetés szerint szívesen el is vállal. 
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Karácsonyünnep az óvodában 
A gyermekintézmény hagyományai sze-
rint a karácsonyt is megünneplik óvodai
keretek között. A falakra a gyermekek
munkái közül a nagy ünnep várását jelz´́o
díszek kerültek. December 16-án tartották
közös karácsonyfás programjukat.

Az aula ismét megtelt csillogó szem´́u
gyerekekkel, hogy lássanak valamit a
misztérium csodájából. A legnagyobbak

csoportja (Micimackó) készített m´́usor-
összeállítást, felidézve a bibliai törté-
neteket, a jászolt a pásztorokat és hangu-
latos gyertyafényes karácsonyi verses da-
los elemekkel is kiegészítették a nagy lel-
kesedéssel tanult el´́oadást.

Majd a csoportszobákba vonultak,
ahol újabb meglepetések várták ´́oket. Itt
nem annyira az egymásnak bemutatott

Ünnepköszönt´́o a Szlovák Önkormányzatnál
A Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat minden évben megrendezi azt az
eseményt, ami hivatalos közmeghallgatás,
de egyben évértékel´́o, ünnepi köszönt´́o,
évzáró alkalom is. Hagyományosan az
Evangelikus Imaházban gy´́ulnek össze a
meghívottak, köztük azok, akik szlovák
nemzetiség´́uként regisztrálták magukat.

Salgai Szilvia, az újonnan megválasz-
tott nemzetiségi önkormányzat elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd ismertette
az el´́oz´́o év történéseit, amiben az önkor-
mányzat szervez´́oként, vagy résztvev´́o-
ként volt jelen. Igazán b´́oséges listát hal-
lottunk. Szó volt az önkormányzat gazda-
sági helyzetér´́ol, amit röviden úgy lehet
összefoglalni, hogy stabil, és a tervek
megvalósításához elegend´́o. Szólt arról,
hogy az önkormányzat rétsági törté-
netének 25. évfordulója alkalmából egy

színes fotós album el´́okészítése van folya-
matban.

Ezt követ´́oen szólította azokat a sze-
mélyeket, akik - pár gondolat elhangzását
követ´́oen - meggyújtották az adventi gyer-
tyákat. Szrtuhár Istvánné, Tóth Józsefné
után az önkormányzattal együttm´́uköd´́o
két szervezet, a vöröskeresztes aktivisták
képvisel´́oje - Szlezák Istvánné - és a Vá-
rosi Nyugdíjas Klub elnöke, Kotroczó Ba-
lázs keltett életre egy-egy lángot. 5. gyerta
is fellobbant, amellyel a közösséghez tar-
tozó, de eltávozott személyekre emlékez-
tek. Ajándékokat is kaptak, és adtak. Min-
den résztvev´́ot megajándékoztak egy-egy
csomaggal.

Az önkormányzat múltjával és a ter-
vekkel kapcsolatban elhangzott, hogy
másfél évtizedre visszamen´́oleg az archí-
vumban fellelhet´́ok a szlovák rendezvé-

nyek tudósításai, fotói, amelyek alapja a
már említett album szerkesztésének, de az
internetre rákeresve számtalan helyen
megtalálhatók.

Majd ünnepi m´́usor következett,
amelyben Glück Laura, Glück Vanessza
énekelt karácsonyi dalokat, és Berec Péter
harmonikam´́uvész szolgáltatta a zenét. Az
összeállítás végén közös éneklés alakult
ki, majd egy másik teremben szerény fo-
gadás mellett nyílt mód kötetlen beszélge-
tésre.

m´́usor öröme hozta lázba a gyernekeket.
Minden csoportszobában volt karácsonyi
díszítés. Ugyan még messze volt a szent-
este, de hát akkor nem az oviban, hanem
családi körben telnek a boldogság percei.
Persze itt is sorakoztak csomagok, ame-
lyek  sorra  kibontásra kerültek. A cso-
portközösség kapott ajándékot, f´́oként
olyan játékokat, amelyeket a következ´́o
id´́oszakban  együtt  használnak a csoport-
tagok.
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Mindenki karácsonya 
Rétság már egy hónp óta különféle mó-
don készült az év legszentebb, legmeg-
hittebb ünnepére. Mindezekr´́ol a de-
cemberi számban beszámoltunk. Eljött
az advent utolsó vasárnapja. A naptár
és a munkaszüneti napok cseréje úgy
hozta, hogy december 21-én, szombaton
került sor a város közös karácsonyára.

A szombat délután ideálisnak mond-
ható, valószín´́uleg sokaknak nem kellett
sem a munkahelyi ünneplést, sem a csalá-
di összejöveteleket átprogramozni aki
részt akart venni lakóhelye polgárainak
szánt programsorozaton. Már kora délután
kitárultak a m´́uvel´́odési központ kapui.
Adventi vásárra sokféle dologgal jelent-
keztek kézm´́uvesek, termel´́ok. Aki egyedi
ajándéktárgyat akart vásárolni, itt megte-
hette. S´́ot kisebb ötleteket meg is valósít-
hatott segít´́ok közrem´́uködésével az egyik
sarok kézm´́uves asztalánál. Eleinte nem
jött túl sok vev´́o, de több standnál érdek-
l´́odtem, és szép forgalomról számoltak be.

17 órakor a színházteremben gyüleke-
zett a közönség, a széksorokat majdnem
teljesen megtöltve. Kelemen Ágnes a m´́u-
vel´́odési központ munkatársa köszöntötte
a megjelenteket és az est folyamán vezette
is a m´́usort. Els´́oként Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester mondott köszönt´́ot. Az ünnepi
est fellép´́oi következtek. Az Escargos
Együttes adott koncertet, amelyben nép-
dalok, karácsonyi énekek hangzottak el. A
zenekar nem ismeretlen a rétsági publi-

kum számára, többször koncerteztek már
nálunk. Azt pedig nem kell kiemelni, hogy
az ismeretség onnan is nyilvánvaló, hogy az
öt kiváló muzsikus szólóénekese Simon Ka-
talin. Közrem´́uködtek a tanítványok, az
Ékes Énekegyüttes. Nem csak a végén volt
hatalmas taps, hanem az egyes m´́usorszá-
mok közben is összecsattantak a tenyerek.

Rövid színpadi átállás után a Kerepl´́o
Néptánc Egyesület gyermek csoportja lé-
pett fel, regöléses rigmusokkal kezdve a
táncukat. ´́Oket a Zúgófa Együttes követte.
Táncuk el´́ott minden pár egy egy szép
gondolatot osztott meg a közönséggel. A
színpadi m´́usorfolyamot Rétság új büsz-
kesége, az X-Faktor sztárja “Anti bácsi”
gitármuzsikája és éneke zárta.

Következett az épület el´́ott álló hatal-
mas és látványos közös adventi koszorún
a 4. láng fellobbantása. De miel´́ott a gyer-
tyafény teljessé vált volna, karácsonyi
énekek hangzottak el. Az id´́ojárás ekkorra

kegyes volt, abbamaradt az es´́o, de azért
a forró tea, forralt bor jó melegít´́onek
bizonyult. Ezennel az elmaradhatatlan
halászlét, mákos gubát, bejglit az épüle-
ten belül szolgálták fel és fogyasztották
a megjelentek.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 21. kedd, 19.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Fényes Szabolcs bérlet 2. el´́oadása
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
a Körúti Színház bemutatja
Az üvegcip´́o
cím´́u  romantikus vígjátékot
“Ha nem Molnár Ferenc írja, akkor
brazil szappanopera, ha nem az 1900-
as évek elején, akkor Disney tündér-
mese, és ha nem magyar lenne, akkor
francia filmvígjáték. De az a nagy sze-
rencsénk, hogy Molnár Ferenc írta!
Ráadásul színpadi darabként, így min-
den egyben van benne!A brazil szap-
panoperák szerelmi háromszögei, a
Disney mesék csodával teli világa, és
a francia vígjátékok elképeszt´́o humo-
ra.
Nekünk már nem is volt más dolgunk,
mint színpadra állítani, a kiváló Ka-
utzky Armanddal, Mérai Katalinnal és
Karaivanov Lillával a f´́oszerepben!
Összegezve: hatalmas szerencsénk van
ezzel a darabbal, ami a világ-
irodalomban is megállja a helyét,
annyira szerethet´́o, garantált a nevetés
és a boldog befejezés"
Szereposztás:
Sipos - Kautzky Armand
Adél - Mérai Katalin
Irma - Karaivanov Lilla
Roticsné - Maronka Csilla
Császár Pál - Oroszi Tamás
Rend´́ortanácsos - Galambos Zoltán
´́Ormester - Kozel Dániel
Viola - Erki Léna
Házmester - Pecsenyiczki Balázs
Házmesterné - Lehel Kata
Adél anyja - Maronka Csilla
Keczeli Ilona - Placskó Emese
Stetner úr - Lipták Péter
Társalkodón´́o - Sebestyén Regina
Gál kapitány - Kozel Dániel
Szakácsné - Placskó Emese
Fényképész - Lipták Péter
Cigányprímás - Kaluczky Zsombor
Julcsa - Sebestyén Regina
Lilike - gyerekszerepl´́o
Rendezte - Galambos Zoltán
Az el´́oadásra minden jegy elkelt!

Január 25. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Évnyitó taggy´́ulése

Január 28. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar nagyasszonyok a történe-
lem tükrében
cím´́u sorozat következ´́o el´́oadása:
Brunszvik Teréz és Teleki Blanka
El´́oadó: Szabó Klára

El´́ozetes

Február 1. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Alexander Cirkusz

Február 7. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben és aulájában
a Rétsági Általános Iskola
Farsangi mulatsága

Február 15. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
“addig jó, amíg csak játszunk...”
címmel
Pekáryné Mindszenti Csilla
els´́o önálló kiállítása

Február 15. szombat, 19.00 órától
m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt rétsági csoportjának
Jótékonysági bálja

Február 18. kedd, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes
Góbé farsang
cím´́u el´́oadása

Február 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Kerepl´́os farsang

Február 29. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
Évnyitó rendezvénye

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
és a könyvtárban

Hétf´́ot´́ol péntekig:
8.00-12.30-ig. Angol nyelvtanfolyam a

m´́uvel´́odési központ társalgó termében
(munkaügyi központ által támogatott
hallgatók részére).

8.30-13.00-ig. Angol nyelvtanfolyam a
könyvtár olvasó részlegében (munka-
ügyi központ által támogatott hallga-
tók részére).

Hétf´́o:
Német nyelvoktatás. 17.30-19.00-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Angol Nyelvoktatás. 17.45-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30-ig;

Vezeti: Béke Viktória.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
Pilátesz. 18.00-19.00-ig; Vezeti: Bordac

Claudia.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig.
Angol Nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol Nyelvoktatás. 17.45-20.00-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-

ig; Vezeti: Simon Katalin.

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2020-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, érvényes pedagógus igazol-
vánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, érvé-
nyes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok 400
forintért, feln´́ottek 1000 forintért lehetnek
könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Nyitvatartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont lehetséges.
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Aranysz´́or´́u bárány Kézm´́uves Tanoda
November 26-án, Rétságon, a Városi
Könyvtárban gy´́ultek össze az Aranysz´́or´́u
bárány Kézm´́uves Tanoda táboros gyerekei
és szüleik, hogy a táborban készült képeket
és videókat nézegetve felidézzék a nyári
emlékeket. A találkozó apropóját az adta,
hogy pályam´́uvük visszaérkezett a Diós-
gy´́ori Népi Kézm´́uves Alkotóházból. Az
Észak-Magyarországi regionális kiállításon
való sikeres bemutatkozásért oklevelet és a
további alkotásra ösztönz´́o ajándékokat
kaptak az alkotók. A találkozás örömére sü-
tött mézeskalács juhászt és a körülötte lege-
lész´́o mézillatú báránykákat eszegetve jó
hangulatban telt a képes emlékidézés.

A rétsági M´́uvel´́odési Központban sok
éven át tartotta Matató kézm´́uves szakkö-
rét Lami Annamária, s mostanra sikerült
létrehozni egy saját alkotóteret, ami alkal-
mas a közösségi alkotó tevékenység foly-
tatására. Az Aranysz´́or´́u bárány Kézm´́uves
Tanodát Nagyorosziban alakították ki. Ott
szervezték a nyáron az els´́o, kísérleti -
ezért ingyenes, egyhetes nyári napközis
tábort, mely a várakozásokon fölül sike-
rült, így valószín´́u, hogy a következ´́o nyá-
ron is belevágnak.

Az els´́o nap reggelén él´́o kisbárány fo-
gadta az érkez´́oket, s ez a hét során felül-
múlhatatlan élménynek bizonyult. A tá-
borban a gyapjúfeldolgozás mozzanatai-

val ismerkedhettek meg és próbálhatták ki
a gyakorlatban is a gyerekek. A sáros
gyapjú mosásától a tépésen és fésülésen
át, a nemezelésig és a gyalogorsón való
fonásig jutottak el érdekl´́odésük szerint.
Életkoruknak megfelel´́o néprajzi ismere-
teket is szereztek.  Meghívott vendégek
él´́o beszámolóit hallgathatták meg a fo-
násról szövésr´́ol. Kivetít´́on néztek filmet
a pásztorkodásról és rövid gyalogtúrát is
tettek a falu környékén.

A dédszül´́ok gyermekkorát felidéz´́o
népi életképpel neveztek be a XIII. Orszá-
gos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézm´́uves
Pályázatra. A közös alkotás minden eleme
gyapjúból készült, a táborban szerzett
néprajzi és gyapjúmegmunkálási ismere-
tek segítségével. A huszonötnél több elké-
szült figura, és az ábrázolt táj készítése  so-
rán ötvözték az ´́osi, hagyományos és a mo-
dern gyapjúmegmunkálási technikákat, a
nemezelés száraz és vizes változatait.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. januári m´́usor

Január 28. kedd  15:55 
Képvisel´́o-testületi ülés
(él´́o közvetítés)

Január 29. szerda 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: Január 29. szerda 21:00
Január 30-31. 18:00 és 21:00 órától
Február 1-2. 10:00 órától

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi paramé-
terek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol ra-
te: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM A Hi-
radó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csa-
tornáján.

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. Alább közzé-
tesszük a január hónapi rendezvényeket,
amelyek szabadon látogathatók, a részvé-
tel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a  tere-
madottságok korlátozottak, ezek az esemé-

nyek népszer´́uek, sokan igénybe veszik,
el´́ozetes bejelentkezés szükséges:
35/550-582 telefonszámon, személyesen
az EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

Jan 7., 14., 21., 28. Jóga
Jan 8. Aninim Alkoholisták Klubja 
Jan. 8., 15., 22., 29. Gerinctorna
Jan 16. Étrendi szaktanácsadás
Jan 20. Gyógytorna szaktanácsadás

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu.

Szlovák nyelvtanfolyam
Novemberben indult szlovák nyelv-
tanfolyamhoz még lehet csatlakozni a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tárban. Érdekl´́odni és jelentkezni lehet
a +36706780425 telefonszámon, illet-
ve a könyvtárban.

Tájékoztató

Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
(Corvin negyed metróál-
lomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól el-
szállítással kerül sor. A tiszta állapotú
papír, m´́uanyag és fém italos dobozok az
erre a célra rendszeresített, díjmentes
zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helye-
in. Zsákot a Zöld Híd szakemberei osz-
tanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett
újat hagynak a helyszínen, illetve díj-
mentesen beszerezhet´́o Rétságon a Pa-
letta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az el-
szállításra kéthetente kerül sor, az alábbi
id´́opontokban:

2020. január 2., 16., 30. csütörtök
2020. február 13., 27.  csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpa-
lackok elhelyezése lehetsé-
ges! További információk a
www.zoldhid.hu  oldalon

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉ-
MET nyelvtanfolyamok Rétságon. Kez-
d´́ot´́ol a fels´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-
Gálik Zsófia, 0630/2557442, borzsony-
nyelvstudio@gmail.com Facebook: Bör-
zsöny Nyelvstúdió

Apróhirdetés
Tökmag olaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-
szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!

Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak, mégpedig azt, hogy az
írások Rétságról szóljanak, az itt él´́ok szá-
mára íródjanak. Lapzárta minden hónap
20-án. 

Ha tehát kedvet érez arra, hogy egy-
egy téma megírásával gazdagítsa a Hang-
adó számait, ragadjon tollat!

 Legyen a munkatársunk!

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. február 6-
án várható. Az elektronikus változat
február 4-én lesz elérhet´́o.

Nyílt nap a Rétsági Rend´́orkapitányságon
A rend´́orök közel negyven diáknak mutatták be a rend´́ori hivatást

A Rétsági Rend´́orkapitányság munkatár-
sai a napokban tartottak a helyi általános
iskola végz´́os diákjai részére nyílt napot.
A rendezvény els´́odleges célja a pályavá-
lasztás el´́ott álló fiatalok általános tájékoz-
tatása a rend´́orség tevékenységér´́ol, vala-
mint képzési lehet´́oségekr´́ol.

A közel negyven diákot Révész Ákos
József rend´́or ezredes, rend´́orségi taná-
csos, a rend´́orkapitányság vezet´́oje kö-
szöntötte, majd munkatársaival bemutat-
ták a rend´́orkapitányság szervezeti felépí-
tését, valamint az egyes szervezeti egysé-
gek m´́uködését és feladatait. A b´́unügyi
technikus ismertette különleges szakmájá-

nak egyes feladatait és ezzel a fiataloknak
bepillantást engedett napi munkájába. A
rendezvényt a szervez´́ok a rend´́orkapi-
tányság technikai eszközeinek, szolgálati
gépkocsijának bemutatójával zárták. 

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
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